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CENÍK: ÚŘEDNÍ SLUŽBY 

Potřebujete zaregistrovat živnosti? Zajistit změnu sídla v obchodním rejstříku? Změnit 

zakladatelskou listinu společnosti?Obraťte se na nás! Vše pro vás rádi zajistíme, ať už se jedná o 

notářské služby, vypracování dokumentů a podání dokumentů do obchodního nebo 

živnostenského rejstříku, komunikaci s úřady anebo změny v dokumentaci společností související 

s novou legislativou (zákon o obchodních korporacích, nový občanský zákoník). 

Nenašli jste, co jste hledali? Nevadí, obraťte se na nás a my pro Vás vytvoříme nabídku šitou na 

míru vašim požadavkům. 

 

Nabízené úřední služby a cena: 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
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Popis služeb: 

Ohlášení změn na obchodní rejstřík 

Vypracování a podání návrhu na obchodní rejstřík. 

 

Zápis z valné hromady - bez notářského zápisu 

Zápis z valné hromady s.r.o. nebo a.s. bez notářského zápisu. Cena se může lišit individuálně dle 

náročnosti zápisu. 

 

Změna zakladatelského dokumentu - notářský zápis 

Změna zakladatelského dokumentu společnosti (s.r.o. nebo a.s.) formou notářského zápisu. Cena 

je za všechny změny dohromady. 

 

Ohlášení další volné živnosti 

Cena se rozumí za vypracování fomuláře, správní poplatek a podání na ŽÚ. 

 

Vyřízení registrace koncesovaných živností 

Cena je počítána za jednu koncesi, vypracování fomuláře, správní poplatek a podání na ŽÚ. 

 

Vyřízení registrace řemeslných a vázaných živností 

Cena je počítána za registraci jedné žívnosti, vypracování fomuláře, správní poplatek a podání na 

ŽÚ. 

 

Změna listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno 

Kompletní zabezpečení změny neimobilizováných listinných akcií na majitele na listinné akcie na 

jméno. Cena zahrnuje: změna stanov společnosti notářským zápisem, dokumentace nutná ke 

změně akcií (výzva pro výměnu akcií, protokol o emisi, výměně a znehodnocení akcií, nové znění 

akcie), vypracování návrhu na zápis změn do OR a jeho podání vč. úhrady kolku. 

   

Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích 

Kompletní balíček zahrnující podřízení se novému "obchodnímu zákoníku". Cena zahrnuje: změna 

zakladatelského dokumentu společnosti notářským zápisem,vypracování návrhu na zápis změn 

do OR a jeho podání vč. úhrady kolku. 


